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Voorwoord:
We staan met onze duiven weer aan de vooravond van een nieuw seizoen.
Als sluitstuk van het seizoen 2019 hebben wij de kampioenen en vluchtwinnaars van ons samenspel
op gepaste wijze gehuldigd tijdens onze druk bezochte kampioenendag waarmee het seizoen definitief
werd afgesloten.
Met genoegen presenteren wij u hierbij ons programma voor 2020.







Ons programma loopt gelijk aan het programma van Afdeling Limburg.
We bieden een programma voor Vitesse, Midfond en Eendaagse fond oude duiven, Jonge duiven,
Marathonvluchten en Nareis.
De contributie voor het samenspel bedraagt EUR 5,00 per coördinaat.
Deelname aan ons concours is gratis.
Uitslaglijst is niet verplicht.
Iedere deelnemer neemt automatisch deel aan de kampioenschappen van ons samenspel.

Ook in 2020 kunt u de wedvluchtuitslagen en andere relevante informatie vinden op onze website:
www.samenspelozl.nl
Onze concoursgroep is aangemeld voor de berekening van de nationale kampioenschappen.
Ook zullen de uitslagen van ons samenspel waar noodzakelijk worden gebruikt voor WHZB/TBOTB.
Wij wensen ieder alvast een succesvol seizoen toe.

Bestuur:
C. Bartholomé
H. Bulles
M. Georges
T. Jonker
P. Kicken

Wijlre
Vaals
Landgraaf
Simpelveld
Vijlen
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Programma 2020: Behoudens wijzigingen in het wedvluchtprogramma van Afdeling Limburg.
Op alle onderstaande vluchten is er een concours.

OUDE DUIVEN:
Training.

28 maart
04 april

Marche
Marche

Vitesse.

11 april
18 april
26 april
03 mei
24 mei
07 juni

Chimay
Rethel
Chalons
Chalons
Sezanne
Sezanne

Midfond.

09 mei
16 mei
30 mei
14 juni
21 juni
27 juni
11 juli

Melun
Sens
Melun
Lorris
Melun
Sens
Gien

Eendaagse fond.

23 mei
06 juni
20 juni
04 juli
18 juli
01 augustus

Issoudun
Montlucon
La Souteraine
Issoudun
Argenton
Chateauroux

Grote fond.

27 juni
25 juli

Bergerac
Cahors

Meerdaagse fond.

12 juni
19 juni
03 juli
10 juli
01 augustus

St. Vincent
Cahors
Agen
Dax
Bergerac
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JONGE DUIVEN:
Training.

11 juli
18 juli

Marche
Marche

Algemeen.

25 juli
01 augustus
09 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus
05 september
12 september

Chimay
Rethel
Chalons
Melun
Sens
Lorris
Rethel
Orleans

Training.

15augustus
22 augustus

Marche
Marche

Algemeen.

29 augustus
05 september
13 september
20 september

Chimay
Rethel
Chalons
Sezanne

NAREIS:

LET OP; De genoemde datum is de dag van lossing.
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Kampioenschappen:
Puntentelling conform Afdeling Limburg, met dien verstande dat het hoogste puntenaantal
wint.














1 – 2 – 3 – 4 – 5 Hokkampioenschap Vitesse Oude duiven.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Hokkampioenschap Midfond Oude duiven.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Hokkampioenschap Algemeen Jonge duiven.
1 – 2 – 3 Hokkampioenschap Eendaagse Fond.
1 – 2 – 3 Hokkampioenschap Marathon morgenlossing.
1 – 2 – 3 Hokkampioenschap Marathon middaglossing.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Hokkampioenschap Nareis.
Duifkampioenschap 1 – 2 – 3 voor elke categorie.
1 – 2 – 3 Generaal kampioenschap onder 650 km.
Hiervoor tellen de 3 beste resultaten van een willekeurige categorie van de
hokkampioenschappen vitesse oud, midfond oud, eendaagse fond en jong algemeen,
met uitzondering van de Nareis. Het totaal met de laagste score wint. Bij een gelijke
stand telt het hoogste aantal punten.
1 – 2 – 3 Generaal kampioenschap boven 650 km.
Hiervoor telt het totaal van de hokkampioenschappen Marathon morgenlossing en
Marathon middaglossing. Het totaal met de laagste score wint. Bij een gelijke
stand telt het hoogste aantal punten.
Vluchtwinnaars ontvangen eveneens een aandenken.

Voor de berekening van de kampioenschappen tellen alle vluchten met uitzondering van de
trainingsvluchten.
Voor de duif- en hokkampioenschappen tellen alle vluchten in de betreffende categorie.
Kampioenen en vluchtwinnaars zullen tijdens onze kampioenendag worden gehuldigd en
ontvangen hiertoe een uitnodiging. De kampioenendag staat gepland op 21 november 2020.
Meer info volgt later.
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Deelname:
Deelname staat open voor alle leden binnen District 7.
Alle duiven welke in enige concours deelnemen staan automatisch in het concours van ons
samenspel en nemen deel aan de diverse kampioenschappen.
Elk inkorflokaal dient de D en W bestanden in te sturen naar onze uitrekenaar.
LET OP; bij elke vlucht dienen de D en W bestanden ook te worden doorgestuurd naar
Compuclub.

Overige informatie:
Alle kosten, ook deze voor het samenstellen van de uitslag en huldiging van de kampioenen worden
verrekend uit de contributie. Deze bedraagt 5 euro per coördinaat te voldoen vóór aanvang van het
seizoen. Elke vereniging ontvangt t.z.t. het verzoek om de verschuldigde contributie te betalen.
Er zullen geen inhoudingen op de poulegelden plaatsvinden.
Niet uitgevlogen poulegelden vervallen aan het samenspel.
Lijstensamensteller: M. Georges, Landgraaf tel 045-5314743.
Zowel op de dag van inzetten als op de dag van lossing dient het udp bestand digitaal
aangeleverd te worden aan de rekenaar. Email: manfred.georges@kpnmail.nl
Verrekening van wedvluchtgelden vindt plaats via de heer M. Georges.
Hij zal hiertoe afspraken maken met betreffende verenigingen.
De uitslag is te vinden op de websites www.samenspelozl.nl.
Indien gewenst kunt u een uitslaglijst per post ontvangen. U dient dit aan te geven op de
poulebrief. Kosten bedragen € 2,00 inclusief porto.
Jaarlijks, na afloop van het seizoen, zal er een ledenvergadering worden gehouden waarbij
van elke vereniging één vaste afgevaardigde zal worden uitgenodigd.
Voorstellen kunnen door de aangesloten verenigingen tot uiterlijk 10 oktober worden
ingediend bij het secretariaat.

 Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg
Informatie Seizoen 2020

15-2-2020
Pagina 6 van 9

Richtlijnen.
1.
2.
3.
4.
5.

Lijstensamensteller M. Georges, Spaans Kentje, Landgraaf, tel 045-5314743.
Algemene controle loopt via de samenspelen.
Gespeeld wordt conform het NPO wedvluchtreglement.
Reclameren, eerstkomende dinsdag na de wedvlucht, van 19.30 tot 20.00 uur.
Na de verwerking van de reclames worden de afrekeningen gemaakt, deze worden via
de heer Georges verrekend. Wedvluchtgelden worden met de vereniging van de
deelnemende leden verrekend. Alle gelden blijven ter beschikking van het inzetlokaal
totdat de definitieve afrekening is ontvangen.
6. De puntentelling op de uitslaglijst is geldend voor de kampioenschappen.
De eerste of tweede getekende en de eerste geklokte duif behalen punten.
Winnaar is diegene met het hoogste aantal punten.
Indien de duiven korter worden gelost zullen er géén punten worden toegekend indien
de afstand korter is dan de eerste vlucht van de betreffende categorie. Ook als in een
andere categorie dan aangegeven wordt gelost, telt deze vlucht niet mee.
7. Zowel op de dag van inzetten als op de dag van aankomst dient het udp bestand
digitaal aangeleverd te worden bij de rekenaar. Email: manfred.georges@kpnmail.nl
8. In alle gevallen waarin deze reglementen en richtlijnen niet voorzien beslist het
bestuur van Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg.
9. Uitslag is te vinden op de website van www.samenspelozl.nl en zal worden
doorgegeven aan de duivenpers.
10. Indien gewenst kunt u een uitslaglijst per post ontvangen. U dient dit aan te geven op
de poulebrief. Kosten bedragen € 2,00 inclusief porto.
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Verdeelstaat:
Poulesysteem Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg
Poule

Inleg Verdeling

INLEG

0,00 0,00

P01

0,05 0,20

P02

0,10 0,40

P03

0,15 0,60

P04

0,20 0,80

P05

0,30 1,20

A - hwh

0,10 3,00 – 2,00 – 1,50 – 1,00 tot rest

B - schw

0,10 3,00 – 2,00 – 1,50 – 1,00 tot rest

C - hok

0,10 2,00 – 1,50 – 1,00 tot rest

D - ere

0,10 2,00 – 1,50 – 1,00 tot rest

E - gp

0,25 5,00 – 3,00 – 1,50 tot rest

F - KP

0,10 3,00 – 2,00 – 1,50 tot rest

G-Jackpot

1,50 Totale inleg per vlucht*

* Poule G – Jackpot; Deze poule kan slechts 1x worden gepould en telt voor de eerste 10
getekenden op de poulebrief.
Jackpot wordt wekelijks in zijn geheel uitgevlogen en wel als volgt;
Tijdens alle programmavluchten op de 75ste prijs of de eerstvolgende, tijdens de
marathonvluchten op de 25ste of de eerstvolgende. Indien er minder prijzen zijn zoals
hierboven genoemd, wordt de jackpot toegekend aan de laatste op de jackpot gepoulde
prijsduif.
De jackpot wordt uitgereikt tijdens onze kampioenendag.
Mochten er vragen zijn omtrent het poulesysteem horen wij dat graag.
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Namens het bestuur van Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg wens ik U
een sportief en succesvol seizoen toe.
Wijlre, 15 februari 2020
C. Bartholomé.
Voorzitter.
T 043-4504209
Mail: c.bartholome@kpnplanet.nl
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